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Relato:  filmes “Koyaanisqatsi” e “Pina” 

   

Embora muito diferentes, os dois filmes se relacionam por proporem 

pensar a forma como os seres humanos interagem entre si e com o mundo que 

o cerca. Por meio de imagens reais, no caso de Koyaanisqatsi, ou 

ressignificando a realidade com a dança e o teatro, no caso de Pina, vemos o 

comportamento dos homens e mulheres que habitam grandes cidades e 

sentem as consequências do modo de vida que empreendem. 

A exploração das performances artísticas como feitas por Pina Bausch é 

capaz de externalizar os elementos subjetivos que transpõem os indivíduos nas 

sociedades modernas. Angústia, solidão, inconstância das paixões, relações de 

gênero, dualidade de viver só e de viver em grupo, e vários outros aspectos 

são transformados em arte. Arte que propõe que nos questionemos sobre 

nossas relações ao explorar a experiência sensorial.  

Tanto nos cenários crus do palco, como em belas paisagens ou até 

mesmo no centro de grandes cidades, Pina consegue expor a interação do 

indivíduo com o interior e com os elementos externos, fazendo com que a 

natureza esteja presente como parte das performances e indissociável da 

identidade humana.  

Ao colocar simplesmente imagens e sons interagindo de forma 

harmônica, Koyaanisqatsi propõe ser pensado como arte por ser parte 

organizada da linguagem audiovisual. O mundo, como abordado no filme, tem 

uma certa cronologia e a sensação que se tem no final é “O que virá depois 

disso?”, “Para onde caminha a humanidade?” 

 A natureza, com sua dinâmica própria, é gradualmente alterada pelo ser 

humano. A modernidade altera profundamente a relação tempo-espaço e o 

indivíduo moderno vive à mercê de tais mudanças. Temos uma noção de 

supervelocidade nunca antes experimentada. Vivemos no ritmo das máquinas 

que criamos. 

Os dois filmes incitam a reflexão no espectador por se estruturarem de 

forma crítica. Pina propõe ressignificações o tempo todo, criticando as 



tradições (os clássicos) e apontando as incongruências no nosso modo de 

pensar. Koyaanisqatsi deixa bem claro que levamos uma vida que não é 

genuinamente humana, pois nos submetemos à forma de agir de nossas 

próprias criações. A urbanidade é, talvez, o elemento de intersecção mais claro 

entre as obras. O indivíduo vive num processo de constante adaptação ao 

mundo e a si mesmo, é o que concluímos. 

 

 


